
16

Igreja da Paz

RELATÓRIO ANUAL 2016
Balanço Sócio Diaconal

Durante o ano de 2016 continuaram sendo feitos mui-
tos trabalhos de conservação do patrimônio e avança-
mos alguns passos decisivos para resolvermos algumas
pendências em aberto há muito tempo e isto nos deixa
muito felizes. Muitas ações tiveram que ser tomadas,
mas finalmente conseguirmos a aprovação do habite-
se.
Antes da vinda do Pastor Daniel Meyer Do Santos da
Alemanha, foi feita a reforma da casa pastoral em ape-
nas 45 dias.
A dedicação da Sra. Angelica Pondorf nestes processos
foi inestimável. Todos os dias ela esteve nas dependên-
cias da Igreja da Paz supervisionando os trabalhos.
Assim podemos afirmar que o ano de 2016 foi repleto
de vitórias.
Tudo isso teve seu benefício, mas o custo foi muito alto,
conforme segue:

- Instalação de corrimão R$    6.080,00
- Reforma da Casa Pastoral R$  63.563,21
- Som na Igreja
 (iniciado na gestão anterior) R$  16.200,00
- Instalações da área de serviçoR$  18.230,00
- Manutenções diversas R$  12.163,55
- AVCB – Auto de Vistoria
   do Corpo de Bombeiros R$  14.061,21
- Claraboia R$  13.700,00
Total         R$ 143.997,97

Ainda há muito a ser feito, porém, os nossos recursos
são muito limitados.
Existe uma grande preocupação quanto ao que nos es-
pera daqui para frente, visto que os valores das contri-
buições dos membros decaíram muito. Sempre depende-

Relatório da Presidente

mos de doações e de eventos especiais, como as festas
e os bazares, para podermos honrar os nossos compro-
missos.
Além dos membros inscritos, temos um grande número
de simpatizantes, que se sentem bem com o trabalho aqui
realizado. Apelamos a estas pessoas para que também
contribuam regularmente com a manutenção de nossa
Comunidade. Os desafios e problemas existem na vida
de todos, mas temos certeza de que cada um poderia
contribuir com um pouco mais.
Gostaríamos de agradecer aqui a todos que têm nos dado
o apoio financeiro necessário para que o trabalho pro-
posto possa ser realizado.
Em setembro tivemos a Festa Anual para comemorar os
58 anos da Colocação da Pedra Fundamental da Igreja
da Paz. Esta Festa sempre foi o grande acontecimento.
Agora temos também o MaiFest sendo organizado junto
com os grupos escoteiro e bandeirante.
A Semana da Alegria neste ano contou com quase 100
crianças. Contamos com a participação de jovens
monitores que trabalham o tema com o Pastor Roberto,
bem como com muitas as senhoras que ajudam na pre-
paração das refeições e dos lanches.
Em novembro tivemos o Bazar de Natal contando com
a participação de 120 expositores em 3 dias de vendas.
A realização de todos eventos demanda a dedicação de
inúmeras pessoas por diversos dias. Somos muito gratos
a todos estes incansáveis voluntários e colaboradores. É
importante que cada voluntário possa aplicar os seus dons
atendendo às necessidades da Comunidade para que as
portas da Igreja da Paz estejam sempre abertas para
todos que nos procuram.

Ingrid Helge Dauch
Presidente

TESOURARIA - ANO 2016
Valores de 2016 comparados com 2015

RECEITAS E DESPESA ORDINARIAS    2016    2015
RECEITAS  Valores em R$  Valores em R$ Var %
Contribuições mensais 740.683,36 701.045,28  5,65%
Donativos de Natal   63.554,00   48.768,00               30,32%
Recuperações de despesas     4.390,00     4.451,72               -1,39%

                   TOTAL DAS RECEITAS 808.627,36 754.265,00 7,21%

DESPESAS
Salários, Encargos Sociais e Benefícios 279.570,73 256.492,51 9,00%
Subsistencia Ministerial 329.130,52 324.953,73 1,29%
Despesas c/Autom.-Combustível / Manut 3  8.330,74                        29.265,90              30,97%
Aluguéis, Impostos, Taxas   46.897,15                        44.402,89 5,62%
Luz, Água, Telefone   35.770,67   39.171,29              - 8,68%
Seguros   29.812,15                        17.999,46               65,63%
Desp c/envio corresp- receb. contrib.                51.790,62   42.457,14               21,98%
F.Solid/Adm.UPSP/Contrib Sinodo IECLB     167.655,97                      155.464,57  7,84%
TOTAL DAS DESPESAS 978.958,55                      910.207,49  7,55%
Resultado do Exercício                               (170.331,19)                    (155.942,49)
Transferido das Extraordinárias p/ Ordinárias  82.000,00                      167.940,62 -51,17%
Saldo transferido do ano anterior na Adm UP     7.233,76                         (4.764,37)
SUPERAVIT  das Ordinárias em 31/12
na UP, transferido para o ano seguinte        (81.097,43)                          7.233,76

RECEITAS E DESPESA EXTRAORDINARIAS     2016    2015

RECEITAS Valores em R$ Valores em R$ Var %
1 Donativos diversos + Oferta   54.172,59 179.810,14               -69,87%
2 Result. com Festas, Bazares e Eventos 367.902,19 378.243,62  -2,73%
5 Demais receitas (Spielkreis/Serv.Social/pastoral carc./

                venda livros/alug salao/tx.casamento/rec.financ)166.471,73 121.361,55 37,17%
6 Recuperações diversas  +  sebo   18.007,33   16.973,25   6,09%

TOTAL DAS RECEITAS 606.553,84 696.388,56               -12,90%

DESPESAS
1 Programas Culturais   40.220,00   39.200,00   2,60%
2 Comunicação   40.518,65   51.507,56               -21,33%
3 Reformas - Manut patrimonio 141.999,75 115.730,54 22,70%
4 Despesas com festas, bazares, eventos 251.708,71 216.123,97 16,46%
5 Déficit Ordinárias - transf. p/ Ordinarias UP  82.000,00 167.940,62               -51,17%
6 Doações e auxilios   21.017,14   16.152,56 30,12%
7 Prestação serviços e gratific. a terceiros   24.806,89   20.498,51 21,02%
8 Material para escrit., limpeza, fretes,correios  12.068,45   15.093,11               -20,04%
9 Outras desp.(serv.social/invest autom/dizimo IECLB/ desp legais/

livros/mat culto-atividades/viagens/bancárias e outras)  48.596,68   54.301,33               -10,51%

TOTAL DAS DESPESAS 662.936,27 696.548,20 -4,83%
Resultado do Exercício -56.382,43      -159,64
Saldos disponíveis em 31/12 1 3.988,26  70.370,69
Caixa + c/c Banco + Aplicação financeira

       (0,00)
Johannes Jansen - 1o Tesoureiro
Angélica Pondorf - 2o Tesoureiro
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1. Cultos na Igreja da Paz 112 (15: 102)
2. Diversos concertos em datas especiais.
3. Orações Matutinas: durante a semana, com

batizados e anúncios de falecimento, no
período da manhã.

4. Batismos: 54 (15: 49)
5. Confirmação: 21 jovens + 15 do grupo de fala

alemã: 36 (15: 46)
6. Bênçãos Matrimoniais: 18 (15: 29)
7. Bodas: 06 (15: 10)
8. Sepultamentos: 49 (15: 40)

Plantões:
2ª Feiras: P. Daniel
3ª Feiras: P. Hermann
4ª Feiras P. Daniel
5ª Feiras: P. Roberto
6ª Feiras: P. Hermann
Sábados e domingos alternados entre os pastores.
Reuniões Regulares em diferentes níveis: Presbitério de
Santo Amaro, Conferência de Obreiros, no Conselho da
União Paroquial de São Paulo, no Sínodo e nos demais
órgãos consultivos da Igreja Nacional - IECLB.

  Atividades Gerais da Equipe Pastoral

Elaboração e Confecção de Material
Preparação e confecção de material para os cultos, boletins e
atividades em grupos.

Aconselhamento Pastoral Regular
Individual, por ocasião de um ofício, em grupos, visitas ou por
telefone.

Crianças
Batismos, Culto para Crianças, Semana da Alegria, Recreação
Infantil, Ética no Programa Comunitário da Reconciliação, Grupo
de Escoteiros e Bandeirantes, Advento da Criança, Cantinho da
Comunidade e no Centro da Juventude, Reconciliação.

Jovens
Ensino Confirmatório, Coordenação da Equipe de Monitores da
Semana da Alegria, Retiros, Intercâmbios, Escoteiros,
Bandeirantes e Reconciliação.

Famílias
Encontros pré-matrimoniais, Bodas, encontros para os batismos,
encontro para os pais de confirmandos, atendimento terapêutico
individual e grupal, acompanhamento a enlutados.

Formação
Orientação Pessoal, seminários, palestras, Grupo de Mulheres,
atendimento psicoterapêutico.

3ª. Idade
Visitação, Encontros, Mais Velhos, Mais Sábios, Grupo de
Mulheres. Ações regulares em prol do Lar da OASE e da
Sociedade Beneficente Alemã. O Espaço Livre da 3ª Idade, às
terças-feiras.

Ação Comunitária
Grupo de Serviço Social, confraternizações, festa, bazares e
excursões.
Parceria com a Associação dos Cemitérios Protestantes –
Associação Cristã de Ensino.

Ação Ecumênica
Encontros mensais do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs,
Núcleo Santo Amaro. Relações com a Igreja Católica, Anglicana,
Metodista.
Comunidades Linguísticas: Letã e Escandinava. Parceria com a
Igreja Luterana Escandinava, situada à Rua Job Lane, 1030, Alto
da Boa Vista. Acompanhamento regular do Rev. Glauco Soares
de Lima, P. Roberto Baptista, ou de um dos pastores da Igreja da
Paz, por ocasião do culto mensal e demais atividades pastorais
em português.

Ação Cultural (música)
A valorização litúrgica dos Cultos, Concertos, apresentações do
Coral Em Canto e outros. Mensageiro da Paz, Coral da
Comunidade, atua regularmente nos mentos especiais ao longo
do ano.

Língua Alemã
A programação, em língua alemã, tem diversos públicos:
Pessoas que ainda não falam português (expatriados), que tem o
alemão como língua materna e as que querem cultivar e manter
seus conhecimentos da língua. O trabalho é realizado em várias
áreas.
Formação: Ensino Confirmatório, Aulas de Ética no Colégio
Humboldt, Cursos de reflexão, Grupo das Mulheres.
Espiritualidade: Cultos dominicais, Curso de Meditação,
Assistência pastoral e psicológica.
Ofícios: Batismos, casamentos, sepultamentos, inclusive,
bilíngues.

A Comunidade cultiva interfaces com o Colégio Humboldt,
Colégio Visconde de Porto Seguro, Instituto Martius Staden,
Consulado da RFA, Câmara de Comércio Brasil-Alemanha,
Beneficência Alemã e Lar da OASE.

Pastoral Carcerária
A pastoral, em parceria com o Consulado da RFA, conta com
voluntários que atuam neste importante trabalho humanitário. P.
Daniel Meyer do Santos e a Sra. Eva Jugbluht coordenam os
trabalhos.

Agradecimentos
Manifestamos nossa imensa gratidão aos membros da Diretoria, do Conselho, aos inúmeros coordenadores/as e voluntários/as
em todas as áreas de atuação. Estendemos nossos agradecimentos à Diretoria da OASE, à Associação Cristã de Ensino,
Fundação Heydenreich e do Programa Comunitário da Reconciliação.

Em nome dos pastores, nosso muito obrigado!                      P. Hermann Wille.

Indicadores 2016 - 2015 de Philipp Telemann por Leonardo
Fernandes - piano, Andrea Steiof e
Marianne Brunner - flautas.
Dia 07/12 fizemos a já tradicional
apresentação de músicas natalinas
tradicionais no Lar de Idosos OASE,
onde somos sempre bem-vindos e
agraciados com um lanche, bolos e
café.

ATA DA ASSEMBLEIA  GERAL
ORDINÁRIA DA

COMUNIDADE DE
SANTO AMARO

Realizada em 13 de março de 2016

ORDEM DO DIA:

A Assembleia iniciou seus trabalhos
às 9:08h. Os participantes assinaram
a lista de presença, receberam a
minuta da AGO de 13.03.2016, a
AGO de 08.03.2015 e o Relatório
Anual das Atividades Comunitárias em
2015 (Balanço Sócio Diaconal),
contendo o resumo do Relatório
Financeiro do exercício findo em 31
de dezembro.

A presidente, Sra. Helge Dauch,
saudou e agradeceu a todos pela
presença. Compondo a mesa,
juntamente com a Sra. Helge Dauch,
estavam o P. Hermann Wille, o Sr.
Antônio da Ressurreição, Presidente
da União Paroquial, o Sr. Mario
Schroeder (Vice-Presidente), o Sr.
Johannes Janzen (1º tesoureiro), a
Sra. Angelica Pondorf (2ª tesoureira)
assim como a Sra. Marina Dresbach
(1ª secretária / ata).

A ata da Assembleia de 2015 foi lida
pela Sra. Marina Dresbach e, tendo
sido submetida à apreciação do
plenário, foi aprovada por
unanimidade.

ATA A presidente Helge Dauch agradeceu
a todos os membros da comunidade
pelos serviços prestados, fazendo
também um agradecimento especial à
Diretoria por todos os esforços
durante o ano de 2015. A Sra. Helge
Dauch ressaltou os diversos trabalhos
de benfeitorias realizados no âmbito
da conservação do patrimônio
realizados durante o ano de 2015 e
aproveitou a oportunidade para
agradecer a especial dedicação da
Sra. Angelica Pondorf no controle
diário das obras. Nesse sentido,
salientou que é de vital importância
para a Comunidade que membros
abracem o voluntariado, dedicando-
se a um bem maior e enriquecendo a
Comunidade com os seus dons
individuais. Procedeu à leitura de seu
Relatório, que, aberto à apreciação,
foi aprovado por unanimidade.

O Relatório da Tesouraria foi lido pelo
Sr. Johannes Janzen e após
apreciação pelos presentes, foi
aprovado por unanimidade. Após um
maior detalhamento acerca das
receitas, a Sra. Helge Dauch enfatizou
a necessidade de revisão das
contribuições mensais e a importância
de sua adequação à inflação.

O Parecer do Conselho Fiscal,
assinado pelos três (3) Conselheiros,
aprovando as contas do exercício de
2015, foi lido pelo Sr. Hans Kittler.

Em nome da equipe pastoral P.
Hermann reiterou o agradecimento

Como todos os anos o Madrigalchor
Humboldt faz uma viagem para outras
cidades e estados. Em 2016 (03 a 07/
09) viajamos para as cidades serranas
do Rio de Janeiro, com apresentações
em Petrópolis e Teresópolis com
muito sucesso.
Neste ano de 2017 pretendemos ir
para Santa Catarina (cidades a

confirmar) no feriado de Corpus
Christi.
Convidamos quem queira participar
do coral e tenha boa leitura musical
desta nova empreitada. O
Madrigalchor Humboldt é um coral
feminino, fundado em 1992.

Contato: Andrea
Steiof: (11) 98397-4547

pela grandeza e generosidade dos
voluntários, que com o seu
engajamento pessoal dão sustentação
à Igreja. A  Igreja da Paz é um espaço
que cria uma dinâmica de fé e
valorização da vida, oferecendo
acolhida e capacitando famílias na
motivação constante pela fé.
P. Hermann sobre o retorno do P. Jörn
à Alemanha e agradeceu por sua
inestimável contribuição durante os 9
últimos anos. Quanto à sua sucessão,
a Sra. Helge Dauch informou sobre
as entrevistas realizadas via Skype
com 2 candidatos, residentes na
Alemanha, e informou que a partir de
outubro haverá um novo pastor.

Eleição parcial (1/3) do Presbitério:
Procedida a votação foram eleitos
para o Presbitério, com mandato de
três anos, os Sr. Mario Liebrecht e a
Sra. Carla Ottershagen Julio.

P. Hermann informou que no dia 12.4.
será realizada a assembleia da União
Paroquial, uma vez que a cada 3 anos
a Diretoria se renova através de
eleição. A Diretoria da UP define
políticas de planejamento público de
20 milhões de pessoas.

Após o agradecimento por parte da
Sra. Helge Dauch pela presença de
todos e o convite para o culto,
seguido de almoço comunitário, a
Assembleia foi encerrada às 10h20.
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Spielkreis

Este ano novamente tivemos pais que
preferiram  que seus filhos de 5 ano
ficassem mais um ano, para nós uma
grande satisfacão de fidelidade e
confiança.
Iniciamos o ano com 9 alunos mas
com tanta turbulência, com a política
no  brasil também fomos afetados, um
aluno que retornou para sua terra
natal.terminando assim o ano com 9
alunos pois, para nossa alegria
tivemos a entrada por só alguns meses
da pequena junia (filha do pastor)
Todas datas comemorativas são
festejadas, carnaval,páscoa,festa
junina,com a tradicional dança caipira.
Tentamos mostrar para  as crianças
com nosso trabalho a necessidade da
reciclagem,utilizando vários materiais
,como caixas de ovos,potes de
yakult,latas,embalagens diversos ,
retalhos de tecidos,lã entre outros.
O spielkreis tem como objetivo
manter o bem estar da criança:
ensinando o idioma
alemão,envolvendo assim nas
brincadeiras , andar de
bicicleta,patinete,pular corda,
fantoche,pintura,leitura de livros e
outros...
Agadecemos á comunidade pela
disponibilidade do salão para nossa
festa de natal,onde as crianças
apresentam a peça natalina : Kleine
Grüner Kranz.

Cordialmento agradecemos
Brigitte e Hermine

“Kinderkirche” -
grupo de crianças

No ano 2015, o P. Jörn começou
um grupo para crianças na idade
escolar (Ensino Fundamental I) que
combina aulas de educação religiosa
de maneira lúdica. Na hora da

Kinderkirche, as mães aproveitaram
para se reunir e conversar. Esta
atividade pausou com a despedida
do P. Jörn e será retomada pelo P.
Daniel no início do ano de 2017.

P. Daniel Meyer Do Santos

Culto das Crianças

“Deixai vir a mim os pequeninos,
porque deles é o reino de Deus”
Iniciamos as atividades do Culto das
Crianças em 07.02.2016.
Tivemos uma média de 9 crianças a
cada domingo – o número variou de
1 a 24 crianças. Cerca de 50% das
crianças participantes do culto tinham
mais de 7anos.
O encerramento das atividades
ocorreu no 3º Domingo de Advento -
11 de dezembro, através de uma peça
de Natal de autoria do Pastor
Roberto. Agradecemos novamente a
colaboração da pianista Josinei.
Participaram da peça 11 crianças,
com muito entusiasmo, e do culto
cerca de 25.
A cada 2 meses fizemos uma reunião
para discutir a programação das
equipes e os temas que seriam
abordados nos domingos. Como
todos os anos, o Pastor Roberto
preparou os temas por meio de alguns
pontos de reflexão e sugestões de
abordagem para as histórias com as
crianças. Agradecemos por esta
ajuda.
Queremos mais uma vez convidar a
quem queira participar do grupo de
orientadores do Culto das Crianças.
O nosso objetivo é levar às crianças
a Palavra de Deus de uma forma
divertida e lúdica.
Pedimos que todos continuem a orar
pelo trabalho com as crianças e por
toda a nossa comunidade, e que Deus
seja o nosso Orientador.

Miriam Wunderlich

Ensino Confirmatório
/ Juventude

O período do Ensino Confirmatório
em português iniciou-se no dia 21 de
fevereiro de 2015 e se encerrou com
o Culto de Confirmação no Domingo
de Ramos, dia 20 de março de 2016.
Foram confirmados 21 jovens:
Alexandre Kretzschmar Bozzo
Alexia Gau Vignard-Rosez
Christopher Reichow de Figueiredo
Danielle Marie Seiler
Fabian Bianca de Senço
Fernanda de Andrade Silva
Giulia Maria Donat Campos
Julia Standen Rocha
Kathleen Reichow de Figueiredo
Luca Duellberg von Faber Bison
Luiza Wagenführ Pommerening
Marina Bromberg Czaschke
Martina Sophie Reichenbach
Matheus Grandberg Furlan
Mathias Machado Vietor
Philip Kraemer Buchhausen
Thais de Seabra Grosstuck
Thiago Douglas Strelow
Thomas Delfs
Tiago Krause Reis Teixeira
Victor Peres Almström

As temáticas abordadas seguiram
neste ano o planejamento que temos
desenvolvido nesses últimos anos.
Esses temans estão dentro das
orientações da IECLB no trabalho
com jovens no Ensino Confirmatório.
Encontramos entre elas: Os 10
mandamentos, Reforma Luterana,
Batismo, Santa Ceia, Bíblia, Jesus
Cristo. Ainda enfatizamos temas que
consideramos importantes para a
compreensão dos jovens sobre a
nossa igreja, como as origens e a
chegada dos imigrantes no Brasil no
século XIX. Ou temas que fazem
parte da faixa etária e podem ajudá-
los, como Vocação e Ética.

Crianças e Jovens
Com a equipe de colaboradores
foram promovidas Paradas Técnicas
internas e externas e com a SMADS
– Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social –
Concepção de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e Jogos
Cooperativos, cursos pelo Instituto
Criança é Vida – Educação Sexual de
10 a 12 anos e Educação para
Valores de 07 a 12 anos. A
participação no Fórum Municipal e
Regional da Assistência Social
realizado na Câmara Municipal de
São na subprefeitura da Capela do
Socorro para discutir assuntos
relacionados às políticas públicas da
assistência social.
Os Eventos Institucionais
beneficentes: 02 Bazares da

Pechincha no cantinho da comunidade
e na sede e 02 Bazares na  Igreja da
Paz , 01 Feijoada, 01 Maifest na Igreja
da Paz, 01 Festa Junina (com
barracas de brincadeiras, comidas
típicas e várias danças realizadas com
os nossos pequeninos da creche e
com as crianças e adolescentes da
sede), a Festa de 30 Anos.

Cantinho da Comunidade – o
público alvo composto por jovens e
adultos a partir de 15 anos, membros
da comunidade. Foram oferecidos
oficinas de Artesanato em geral,
Manicure, Panificação e Confeitaria
e todos os produtos de artesanato
foram apresentados nos Bazares na
Igreja da Paz.

Com a parceria Fundação
Heydenreich com a continuidade do
projeto: Programa de Trabalho
Educativo/ Jovem Aprendiz, com 03
cursos validados MTE – Ministério do
Trabalho e Emprego 1º. Curso:
Auxiliar nos Serviços de Alimentação
– 31401/ CBO – 51355 validado em
2015, 2º. Curso: Atendente de
Lanchonete – 35048/ CBO – 513435
validado em 2015 e o 3º. Auxiliar de
Escritório, em geral- 43777/ CBO –
411005 validado em 2016, com
participação de 22 jovens acima de
14 anos, sendo 03 vindos do CCA e
demais da comunidade.
Colaboradores: 35
Voluntários: 14
Prestadores Serviços: 05

Música

Coral Mensageiro da
Paz

Em 2016 o Coral Mensageiro da Paz,
teve 9 (nove) apresentações sob o
comando dos regentes Alexandre
Leite e Solange Gonçalves. Como em
todos os anos, o inicio das
apresentações foi no dia da
Assembleia Geral no dia 6 de março,
encerrando nossas atividades em
27.11, dia do 1º Advento.
O Coral Mensageiro da Paz se
apresentou durante este ano na
Comunidade de Campo Grande, na
Igreja São Luiz Gonzaga, juntamente
com o Coral Madrigueiros, com a
peça “Missa Luba”, e participamos
também na Igreja do Primeiro Festival
de Coros, com a participação de
outros coros convidados.
No inicio de Dezembro integrantes do
coral sob a orientação do Pastor
Roberto, foram às residências de
pessoas, que estão com dificuldade
de mobilidade, para levar um pouco
de música, e ao Hospital Alemão

Oswaldo Cruz, que como nos anos
anteriores foi muito emocionante, com
uma experiência inacreditável, onde
pudemos sentir a alegria dos internos
e seus familiares. Tivemos também
convidados como, o violonista Paulo
Hermes, Quarteto de Cordas sob o
comando de Karin Foth, solista
Solange Gonçalves, Patricia Rossi
Julio, Madrigal Humboldt, Coral do
Colégio Visconde de Porto Seguro,
violonista Marcelo Borges , Martha
Ziller na flauta, Musica vocal com
Andrea Steiof, Peggy Traber, Valdir
Bizerra, Coral USP, pianista Rodolfo
Jonasson, Grupo de Vozes Canto em-
Canto e o valioso acompanhamento
da organista Josinei Godinho. Os
coralistas tiveram uma participação
bastante constante, mas como nos
anos anteriores vozes masculinas
estão sempre em minorias,
dificultando bastante o trabalho dos
regentes. Ana Cristina S.A.Pinto /

Gudrun E.Ottershagen

Madrigalchor
Humboldt
.
Em 2016 o Madrigalchor Humboldt
ensaiou todas as segundas feiras
(19:30 às 22h) com o nosso regente
Sérgio de Souza, acompanhado pelo
pianista Leonardo Fernandes e fez as
seguintes apresentações na Igreja da
Paz durante o ano:
Dia 22/05 participando no culto
alemão às 9h e no culto português às
10:30h canções sacras.
Dia 27/08 apresentando a Missa do
Pardal -”Spatzenmesse” de W.A.
Mozart e canções exaltando a
natureza, tudo acompanhado pelo
nosso pianista Leonardo Fernandes.
Dia 27/11 fazendo o já consagrado
“Offenes Singen” = Cantem Juntos
com músicas natalinas.
Dia 04/12 apresentando um concerto
com canções natalinas em alemão e
inglês e a apresentação do Trio-sonata



4 9

Al ém dos encontros formais
realizados um sábado ao mês, das 9
às 15h e da presença dos jovens nos
cultos, outros eventos aconteceram e
que tiveram a participação do grupo
do EC. Fizemos um Acampadentro
na Igreja nos dias 30 e 31 de maio de
2015. E trabalhamos neste dia a
temática sobre Jesus. Além desse,
tivemos mais um passeio. Nos dias 27
e 28 de fevereiro de 2016 no Lar
Luterano Belém em Campinas onde
aprendemos sobre os 10
mandamentos.
Os jovens ainda participaram de
várias outras atividades. No dia 31 de
maio de 2015 tivemos o Culto de
Apresentação dos Confirmandos. A
participação na nossa Festa Anual em
13 de setembro de 2015. Houve
também o Encontro de Confirmandos
na União Paroquial de São Paulo.
Esse evento aconteceu no dia 22 de
agosto de 2015 na Paróquia Centro.
E ainda realizamos na noite do dia 31
de maio de 2015 o Encontro/Jantar
de Pais e Padrinhos no salão da Igreja
da Paz.

Em 2016 um novo grupo de Ensino
Confirmatório em português iniciou
suas atividades no dia 5 de fevereiro
de 2016. São ao todo 26 jovens que
deverão ser confirmados em 9 de abril
de 2017.

P. Roberto Baptista

Ensino Confimatório
Alemão

No dia 20 de março de 2016 foram
confirmados 15 jovens pelo Pastor
Jörn. Já que se previa o fim da atuação
do Pastor Jörn na Igreja da Paz, ainda
no primeiro semestre do 2016, nos
anos 2016/17 não se ofereceu Ensino
Confirmatório em alemão. Quase
todos os confirmandos com interesse
no Ensino Confirmatório em alemão

participaram no grupo em português
com P. Roberto. Porventura, quem
não dominava a língua portuguesa
preferiu esperar a chegada do novo
pastor alemão para se inscrever em
um novo grupo de Ensino
Confirmatório em língua alemã no
início do 2017.

P. Daniel Meyer Do Santos

Semana da Alegria

De 5 a 10 de julho de 2016 aconteceu
a 34a Semana da Alegria, cujo tema
foi: “Olimpíada da Alegria”. As
temática sempre procuram ser atuais
e tem como objetivo contribuir para
a formação e a espiritualidade das
crianças. Contamos com a presença
de 98 crianças na faixa etária de 4 a
13 anos. Somos sempre muito gratos
pelas crianças e suas famílias pela
participação.
Também agradecemos aos quase 60
voluntários e voluntárias que nos
ajudam a tornar a Semana da Alegria
uma realidade das mais importantes
aqui na nossa Comunidade.
Parte desses voluntários são jovens
saídos do Ensino Confirmatório
recente ou um pouco mais anterior
além de outros jovens amigos e
simpatizantes da Igreja da Paz. Além
dos jovens temos sempre a presença
eficiente das mulheres responsáveis
pela alimentação de todos durante
toda a semana. A Semana da Alegria
é um evento ímpar e serve de exemplo
para trabalho com crianças e jovens
em outras comunidades luteranas.

P. Roberto Baptista

Bororós
O Grupo Escoteiro Bororos
começou o ano de 2016 com 130
crianças e jovens e 33 chefes. Além
dos acantonamentos desenvolvidos ao
longo do ano, para comemorar os 100
anos do ramo LOBINHO,
participamos em maio do
JANGALCAMP, em Valinhos-SP.
Atividade desenvolvida pela UEB-SP
e que contou com a participação dos

lobinhos das nossas alcateias e das
fadas. Quatro lobinhos conquistaram
o nível máximo da sua progressão:
CRUZEIRO DO SUL. Quanto a
ESCOTEIROS, além de
acampamentos e bivacs, diversas
outras atividades foram realizadas o
ano todo, como por exemplo JOTA
(Jamboree On The Air) contato
através de rádio amador com outros
grupos/JOTI (Jamboree On The
Internet) contato com outros grupos
através do uso da internet. Três
escoteiros conquistaram o nível
máximo de progressão: LÍZ DE
OURO. SENIORS - Esses
audaciosos mateiros, em abril,
realizaram a travessia “Marins-
Itaguaré (trecho da serra da
Mantiqueira), colocando em prática
todo o aprendizado realizado na sede
e nos acampamentos. Foi iniciada
mais uma Tropa Sênior, com reuniões
aos sábados. PIONEIROS
participaram das atividades distritais,
as confraternizações entre os clãs e
as reuniões ordinárias.

O Núcleo Bandeirante Bororos
teve em 2016 cerca de 155 meninas
e adolescentes frequentando reuniões,
sendo 51 na faixa etária de 6 a 9 anos,
57 na faixa de 9 a 12 anos, 26 de 12
a 15 anos e 21 de 15 a 21 anos,
participando das atividades do
Núcleo Bandeirantes Bororos que
acontecem, dependendo da faixa
etária, de quartas, sextas e sábados.
As meninas participaram de diversos
acampamentos ao longo do ano,
sendo em setembro realizado ACGN,
o acampamento junto com Grupo
Escoteiro, e em outubro uma
atividade mundial de
radioamadorismo no Parque Estadual
do Kurukutu, o JOTA/JOTI. No
início de 2017 participaram de um
grande acampamento no Rio Grande
do Sul, junto a Bandeirantes de outros
estados. Participamos de atividades
junto à comunidade da Igreja da Paz,
como na MAIFEST e na Festa Anual
da Igreja da Paz. 

trabalhados celebrações e momentos
em grupos trabalhando a fé, o amor
dentro da concepção ecumênica. No
Cantinho da Comunidade no grupo de
terapia “Cantinho do Desabafo”
sendo acompanhado semanalmente
pelo Pastor Hermann Wille realizado
todas as 5ª feiras. Neste ano
participamos do 2º Encontro da Rede
de Diaconia do Sínodo Sudeste pela
IECLB – Igreja Evangélica da
Confissão Luterana do Brasil nos dias
09 e 10/05/16 em São Paulo e do 1º
Encontro Nacional – Rede de
Diaconia – Curitiba/PR nos dias 26 a
28/09/16 com base nos temas: 1.
Justiça de Gênero no Cotidiano das
Instituições Diaconais; 2. Diaconia e
Políticas Públicas; 3. Instituições
Diaconais e Igreja e 4. Identidade
Diaconal e Liberdade de Crença.

    PROJETOS ATENDIMENT O
PÚBLICO ALVO

CCA – Centro para Criança e
AdolescenteContra Turno Escolar de
2ª a 6ª feira das 08h00 às 12h00 e
das 13h00 às 17h00 com refeições
diárias 360 crianças e
adolescentes de 06 a 14 anos e 11
meses

CEI – Centro de Educação Infantil
Cantinho da Criança De 2ª a 6ª
feira das 07h30 às 17h30 com
refeições diárias 90 crianças de 02
a 03 anos

Cantinho da Comunidade - De 2ª
a 6ª feira das 08h00 às 12h00 e 13h00
às 17h00
Como oficinas de artesanato em geral,
oficina de culinária (panificação e
confeitaria) e manicure.1 1 4
pessoas com idade acima de 15 anos
Cantinho do Desabafo – Pr. Hermann
Wille 16 famílias e membros da
comunidade

Programa Jovem Aprendiz

22 jovens entre 14 a 24 anos
Trabalho com Família sede e creche
Encontros Sócios Educativos,

atendimentos individuais e visitas
domiciliares.380 famílias
Projeto de OdontologiaDra. Vania
Torres 360 crianças e
adolescentes
Projeto Multidisciplinar
Psicóloga – Cristiane Cipriani108
Psicopedagoga – Elaine Neri85
Fonoaudióloga – Deise Tommasi 77
Capoeira Givanildo - PC 120

Creche Cantinho da Criança

De acordo com o Referencial
Curricular Nacional para a Educação
Infantil, os conteúdos norteadores:
cuidar e educar, diversidade e
individualidade, resolução de
problemas, proximidade com as
práticas sociais reais, interação e
integração, valorização dos
conhecimentos prévios e ludicidade,
brincar dentro das áreas de
conhecimento: movimento; música;
artes visuais; linguagem oral e escrita;
natureza e sociedade; aprendizagem
de noções matemáticas e projetos
específicos com os temas: Água,
Poluição e Consumo Consciente;
Dinossauros; Primavera e os Quatro
Elementos da Natureza (ar, fogo, terra
e água). Com a equipe e famílias foram
realizados encontros para discutir os
Indicadores de Qualidade da
Educação Infantil e formar um grupo
de pais que pudesse contribuir com
as atividades na creche, em 2016 a
ação coletiva dos pais foi garantir a
pintura do muro externo da creche.

CCA (Centro para criança e
adolescente) - fundamentadas nos
Parâmetros das Ações
Socioeducativas do CCA com uma
proposta institucional fundamentada
nos Códigos da Modernidade do
Século XXI de Bernardo Toro, os
Quatro Pilares da Educação segundo
a UNESCO (aprender a conhecer,
fazer, conviver e ser), Direitos
Humanos, Cultura de Paz e Jogos
Cooperativos. No foco do
desenvolvimento da comunicação,
expressão verbal e promoção à

leitura, escrita e corporal, Educação
Ambiental, Jogos e Brincadeiras, Arte
e Cultura, Capoeira. Por meio de
projetos em 2016 foram
desenvolvidos temas bimestralmente
e eventos sócio educativos com as
famílias: 1. III GRITO DE
CARNAVAL (em parceria com a
Rede de Enfrentamento no Combate
ao Abuso e Exploração Sexual da
Capela do Socorro e Parelheiros).
Temas abordados: 3 vírus - Dengue,
Zika e Chikungunya (cuidados e
prevenções e sintomas),  Marchinhas
de carnaval e campanha territorial
com Carnadengão.  2.
CONSUMISMO E MEIO
AMBIENTE (Desfile de Reciclagem,
Feira do Desapego, Exposição de
Brinquedos e Jogos Recicláveis). 3.
FESTA JUNINA. 4. FÉRIAS COM
ALEGRIA (Passeios, gincanas,
piquenique, sarau). Outros temas: Dia
da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, III
Campanha ao dia 18 de Maio em
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual também em parceria com a
Rede de Enfrentamento da Capela do
Socorro, FIPAN – Feira Internacional
de Panificação e Confeitaria, III
Encontro da Rede de DST/AIDS e
gravidez não planejada com o Projeto
Sexualidade, Cultura e Prevenção em
parceria desde Julho/2014 com o
Instituto Sedes Sapientie. 5 .
OLIMPÍADAS NO BRASIL –
Incentivo ao Esporte, Alimentação e
Saúde, Modalidades Esportivas
promovendo torneios entre as
crianças e adolescentes e o
acompanhamento dos jogos na TV.
6. BRASIL MOSTRE A SUA CARA
(Discutir sobre: saúde, transporte,
moradia, cultura e lazer; a Importância
do VOTO e a democracia, Eleição
Interna). 7. CULTURA NEGRA
(Cultura e Arte, Religião,
Miscigenação), a Festa de 30 Anos
da instituição – missão e resgate
histórico. 8. NATAL da Gente -
Costumes Natalinos, Espírito
Natalino, Jantar e Confraternização
das crianças e adolescentes.
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A Associação Cultural Beneficente
Bororos – ABC Bororos,
mantenedora do GE e NB Bororos,
composta por 10 adultos, além da
responsabilidade financeira e
administrativa das entidades, funciona
como elo de ligação com a Igreja da
Paz e promove e viabiliza atividades,
tais como: Em maio, da MAIFEST,

festa de congraçamento em parceria
com a Igreja da Paz; em setembro do
ACGN - Acampamento Grupo e
Núcleo – acampamento anual onde
toda a família Bororos se encontra,
confraterniza e desenvolve as mais
variadas atividades de campo e da
Festa Anual da Igreja da Paz. Em
outubro 2016, a VOTAÇÃO

PARALELA/TER-SP, quando 40 de
nossos jovens, tanto escoteiros como
bandeirantes participaram na
validação de urnas de votação e do
processo eleitoral. O ano terminou
com a cerimônia da Passagem, com
jovens passando para a progressão
seguinte e a tradicional Festa de Natal.

Adultos e Terceira Idade

GRUPO OASE

Nosso grupo tem seus encontros às
quintas-feiras à tarde com uma média
de 12 participantes assíduas e
interessadas em discutir temas bíblicos
e assuntos da atualidade. Contamos
com a orientação do P. Hermann
Wille, que sempre nos brinda com
discussões interessantes, e do P.
Roberto Baptista. Temos prazer em
cantar e aprender novas músicas
acompanhadas pelo violão do P.
Roberto. Neste ano, já tratamos de
vários aspectos da vida de Lutero.
Trabalhamos com boa vontade na
Barraca de Café e Bolos e na
organização da Tômbola na Festa
Anual da Igreja da Paz. Promovemos
dois bingos: um, para arrecadar
fundos para o Lar OASE na
Freguesia do Ó (o qual visitamos
oficialmente uma vez por ano), e
outro, em benefício do Lar Girassol
que cuida de crianças. Neste ano,
participamos com Café e Bolos na
“Maifest”, no Bazar da Pechincha e
no Bazar de Natal.
Às sextas-feiras à tarde, o GRUPO
OASE ALEMÃO encontra-se na
Igreja da Paz com uma média de 8
participantes. P. Daniel Meyer Do
Santos assumiu a coordenação desse
grupo a partir de outubro.
No dia 05/11, foi realizado, na nossa
igreja, o encerramento anual das
atividades da OASE dos Núcleos São
Paulo e Campinas. 120 mulheres

participaram do evento que contou
com a palestra da P. Argéli K.
Karsburg, de Limeira, discorrendo
sobre o tema “Profetisas-Ontem e
Hoje”.

Marli G. Krause

OASE (Língua alemã)

Apesar da vacância no ministério em
língua alemã durante uns meses em
meados do ano 2016, o grupo da
OASE em alemão seguiu estável.
Pastor em. Hans Spring se
comprometeu com o grupo neste
tempo. Nossos sinceros
agradecimentos vão a ele pela sua
valiosa ajuda.Em outubro, o novo
Pastor Daniel entrou no grupo.
O grupo se reune todas as sextas-
feiras; sempre há entre 5 e 12
integrantes, muitas delas também
assistem ao grupo da OASE em
português. Uma reflexão sobre um
tema religioso, canções, discussões,
bate-papo e, claro, bolo e café fazem
parte das atividades.

P. Daniel Mayer Do Santos

Lar OASE

Lar OASE.  Dar mais vida aos anos
e não apenas mais anos à vida é o
lema da OASE e é o que almejamos
para os moradores no LAR OASE
na Freguesia do Ó.

No final de 2016 o LAR tinha 41
moradores e 48 funcionários. A média
de idade de nossas moradoras é 86
anos. Para o bom atendimento aos
idosos e levando em consideração os
turnos de dia e da noite, além das
folgas, férias e faltas dos funcionários
e com o intuito de não prejudicar
nenhum setor é necessário este
número elevado de funcionários.
A sra. Renate Burr é a gerente no Lar
de Idosos OASE desde 1999. Seu
trabalho continua excelente, tendo a
total confiança e satisfação das
moradoras, dos familiares e da
Diretoria da OASE.
A assistência médica é feita pela
geriatra Dra Silvia Braga que trabalha
no LAR OASE desde 2010. A equipe
de enfermagem faz o
acompanhamento dos idosos 24 horas
por dia. Temos uma equipe de
fisioterapia e de dança sênior para a
ativação física das moradoras. A
nutricionista faz o acompanhamento
de todas as necessidades alimentares
dos moradores.

Mensalmente são organizados
eventos para o entretenimento dos
idosos. O grupo de voluntárias
regulares do LAR alegra e diversifica
sobremaneira o dia a dia das
moradoras. Os grupos de senhoras e
membros das Comunidades visitam
regularmente o LAR o que
proporciona momentos especiais para
os moradores. Estes grupos das
Comunidades também realizam

Bazar da Pechincha

Os Bazares da Pechincha beneficiam
pessoas necessitadas e as atividades
sócio diaconais. O bazar, no mês de
março, obteve um resultado de R$
12.163,00; no mês de agosto, R$
11.899,00.
Nossos sinceros agradecimentos à
equipe que viabiliza a seleção das
doações, a programação e a
realização dos bazares: Luise Müller,
Liliana Grange, Birgit Ferreira de
Souza, Erly Mattioli, Ilona Born, Rosi
Spengler,Lenja Erhardt, Elli Franz,
Ana Lisa Affeldt e Günter Affeldt.

Contato: Nilsa Cerny, tel.: 51817966
e-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 10

Sebo – Reciclagem

O saldo em 2015, R$ 6.013,71. Em
2016, foram arrecadados R$
8.921,86 com a venda de livros, CDs,
LPs, reciclagem, etc. Deste total, R$
3.363,65 designados para pequenos
projetos de valorização pessoal e
comunitária. Foram adquiridos livros
para distribuição gratuita. Os recursos
da reciclagem, destinam-se para
situações de emergência, apoio às
famílias ligados ao Programa
Comunitário da Reconciliação.
Nossos sinceros agradecimentos às
Sras. Hannelore Horvath e Urzula
Stuckenschmidt, incansáveis e
eficiente, na eterna seleção e
disposição dos livros. Além do
suporte da secretaria, novos
voluntários/as são sempre bem-
vindos!

Quando: segunda a sexta-feira, das
08h às 17h
Onde: ao lado da secretaria da Igreja
da Paz.
Contato: Nilsa Cerny, tel.: 51817966
e-mail: sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 03

Recursos do PraXis

Saldo em 2015, R$ 13.323,28. O
valor inclui transferência residual das
contas da OASE, R$ 3.093,38. Saldo
total em 1016, R$ 18.187,00.
Entradas, uso das salas, Casa Praxis,
R$ 4.272,00. Arrecadação, Mais
velhos, Mais sábios, R$ 1.102,50.
Gastos diversos, R$ R$ 510,00.
Saldo da doação do Serviço Social
Esperança, R$ 7.200,00 (recebíveis
1vira6, R$ 6.000,00 - caixa R$
1.200,00).

Pastoral carcerária

Devido à vacância depois da
despedida do Pastor Jörn, a Pastoral
carcerária entrou numa pausa até o
novo Pastor Daniel iniciar esta
importante parte do ministério em
língua alemã. Também neste tempo, a
voluntária Eva Jungblut seguiu com
muita fidelidade e dedicação na função
de fazer compras e enviar aos presos.
A Igreja da Paz participa disto
mediante a contabilidade das
compras.

P. Daniel Meyer Do Santos

Sociedade Beneficente
Alemã (SBA)

Dois sábados ao mês, P. Jörn atendia
os moradores da SBA, celebrando
um culto em alemão e realizando
visitas. Durante a vacância do cargo,
P. em. Hans Spring assumiu este
compromisso. Somos gratos ao P,
Spring pela sua ajuda e dedicação. Em
outubro, P. Daniel assumiu este campo
de atividade pastoral; por
várias razões, o dia foi alterado para
as terças-feiras. Nos cultos contamos
com a presença entre  dois e cinco
moradores, além das cuidadoras. É
evidente que as visitas nos quartos

tornam-se cada vez mais importantes
e alcançam um maior número de
moradores.

P. Daniel Meyer Do Santos

Reconciliação

“A RECONCILIAÇÃO Fazendo a
Diferença: Diaconia e
Transformação”

O PROGRAMA COMUNITÁRIO
DA RECONCILIAÇÃO Celebrou
com muito prestígio em 2016 seus 30
Anos com uma grande festa onde seu
slogan foi “VOCÊ FAZ PARTE
DESTA HISTÓRIA” com a
participação de membros da
comunidade da Vila São José e Santo
Amaro que fizeram e fazem parte
deste trabalho. Nossa missão é
promover o desenvolvimento humano
para a plena cidadania de crianças,
jovens e adultos, por meio de
atividades socioeducativas pautadas
na: educação para paz, valores e
cidadania, o diálogo e escuta a
convivência e o fortalecimento dos
vínculos familiares e sociais; cursos e
palestras para as famílias e
comunidade local, voltados para o
resgate da dignidade, cidadania,
mercado de trabalho e de geração de
renda.

O trabalho Diaconal e o
Acompanhamento Pastoral: Neste
ano iniciamos com um projeto
“Cuidando dos Cuidadores”
acompanhado pelo Pastor Roberto
Baptista da Igreja da Paz em Santo
Amaro todas as 2ª feiras e 6ª feiras,
para atender as necessidades
individuais e coletivas dos profissionais
semanalmente no intuito de dialogar
sobre as dificuldades e desafios
interpessoais, familiar e no trabalho
direto com a criança e adolescente.
Com as 450 crianças e adolescentes
de 02 a 15 anos da sede e creche
também as 2ª e 6ª feiras foram
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atividades para apoiar financeiramente
o LAR.
O Pastor Ernani Röpke e o Padre
Marcio fazem o acompanhamento
espiritual das moradoras. São
realizados mensalmente 2 cultos e uma
missa na capela do LAR.
A Vigilância Sanitária controla todos
os setores e se estão sendo atendidas
todas as exigências legais. Assim como
em 2015, em 2016 foi feita a auditoria
em todos os setores da Mantenedora,
pois isto tem sido uma exigência dos
órgãos públicos.
A reforma e manutenção dos quartos
é feita antes que um morador novo
entra no LAR. Estas manutenções são

necessárias para que o mesmo se sinta
bem e confortável.
2016 foi um ano de muitas dificuldades
financeiras para o LAR OASE, pois
tivemos durante o ano 10
falecimentos, 5 moradores
temporários e apenas 11 novos
moradores. Ficamos temporariamente
com muitas vagas.
Os prédios são muito antigos e exigem
manutenção constante. Não podemos
mais contar com grandes doações de
empresas, mas mesmo assim, ainda
esperamos viabilizar alguns projetos
pendentes.
Existe uma grande preocupação
quanto ao que nos espera daqui para

frente, visto que o número de
associados bem como o valor das
contribuições decaiu muito.
Fazemos um apelo a todos para que
contribuam regularmente para a
manutenção dos trabalhos que são
realizados no LAR de IDOSOS DA
OASE. Pudemos levar em frente os
trabalhos graças a entidades, colégios
e pessoas que contribuem de forma
consciente e regular. A OASE é uma
Entidade Mantenedora sem fins
lucrativos.
Gostaria de agradecer a todos que têm
dado todo o apoio financeiro para que
o trabalho proposto pudesse ser
realizado.

Ingrid Helge Dauch
 Presidente da OASE

Ação Social e Educação

Bazar de Natal

Apesar do quadro político-
econômico nada promissor de nosso
país, tivemos um excelente resultado
no Bazar, atingindo 99,8% de
arrecadação em comparação com
2015. Apuramos o valor de R$
56.582,96, incluindo o valor das
inscrições. O total das despesas com
o Bazar somaram R$ 18.151,71.
Mais uma vez o Bazar de Natal foi
um sucesso, graças à incansável
participação de funcionários e
voluntários aliado ao artesanato
criativo e de qualidade.

Carla Ottershagen Julio
Coordenadora do Bazar

Al-Anon

O álcool é um solvente espetacular
ele dissolve:
• Familiares
• Casamentos
• Amizades
• Empregos

• Contas Bancárias
• Neurônios
Mas não dissolve problemas!
Em cada copo de bebida alcóolica há
lagrimas de mãe, esposa e filho.
Por isso o Al-anon funciona como um
caminho de recuperação para os
familiares de alcóolicos.
Com reuniões semanais de 2 horas
são feitos estudos da literatura e
partilha de sentimentos e esperança
para os familiares enfrentam.
É um grupo auto suficiente que está
sempre aberto para os que estão
precisando de ajuda.
É gratuito e oferece esperança para
aqueles que chegam sem nenhuma.
Através do programa dos 12 passos
vamos aprendendo a viver um dia de
cada vez, com o enfoque na nossa
recuperação.
O Al-Anon não recupera o alcóolatra,
mas abre um novo horizonte para o
familiar envolvido.
O alcoolismo não tem cura mas o
familiar busca a sua própria cura
emocional.
O Alcóolatra que se dispõe a reuniões
do AA (alcóolatras Anônimos ) ele

inicia sua recuperação sabendo que a
sua cura é não tomar o primeiro gole.
O Grupo Paz e Serenidade acontece
as 4° feiras das 15  às 17 horas. No
salão desta igreja, e mais uma vez
gostaríamos de agradecer a Igreja
Luterana que nos acolhe e
disponibilizando este espaço de
convívio.

Instituto Praxis

Os núcleos de Assistência à Saúde e
Desenvolvimento Comunitário são
espaços de atendimento individual e
grupal. O Praxis assessora e
desenvolve projetos necessários para
a ação sócio diaconal da
Comunidade.

A coordenação integra os seguintes
profissionais: Luiz Fernandes
Visconte, consultor - Gustavo Boog,
consultor – Madalena Boog,
terapeuta -  Marcelo Policarpo,
consultor - Glauco Soares de Lima,
teólogo e advogado - Maria Elvira
Polimeno Valente e Francisco Valente,
psicanalistas - Hermann Wille,

coordenação comunitária - Hannelore
Horvath e Urzula Stuckenschmidt,
voluntárias. Dr. Ernst Oldrogge,
oftalmologista.

Frentes de trabalho

1. Carreira & Vida
2. Mais Velhos, Mais sábios
3. Atendimento individual (psicanálise)
4. Grupos de autoajuda
5. Supervisão (ajuda aos ajudadores).
6. 1 vira 6 (geração de renda)
7. Sebo (venda, distribuição e
reciclagem de livros).

Contatos: Luiz Visconte, Gustavo
Boog, Hermann Wille
Secretaria da Igreja da Paz, tel.: 5181-
7966
Email: sec.igrejadapaz@uol.com.br
Colaboradores: 11

Atendimento
Psicanalítico

Maria Elvira Polimeno Valente e
Francisco Valente viabilizam o serviço
de aconselhamento e terapia para a
Comunidade e pacientes sem
vinculação religiosa.
No ano de 2016, foram atendidas
pessoas em sessões semanais, para
aconselhamento, orientação
psicológica e tratamento psicanalítico.
O valor cobrado considera a
capacidade financeira dos usuários.
Também ocorrem atendimentos
mediante taxas simbólicas. Parte dos
valores recebidos, destina-se ao
Praxis pela utilização das salas.

Quando: segundas e quartas-feiras
Onde: Casa PraXis, Igreja da Paz
Contato: tel.: (11) 51817966
Colaboradores: 02

Carr eira & Vida

Diálogo com profissionais experientes
sobre questões de carreira e vida,
abordando  desafios, indagações e a
busca por soluções em cada faixa
etária.

Mais velhos, mais sábios

Ocorreram aos sábados, das 9 às 12h, sempre com uma palavra de acolhida,
informações gerais, uma apresentação mais conceitual (em geral apoiada por
Datashow) e depois vivências e exercícios. Isto variou conforme a dinâmica de
cada apresentador. Sempre tivemos no meio da manhã um pequeno intervalo
com café, suco, água e bolachas. Tivemos as seguintes atividades ao longo
destes meses:

Data Tema Apresentador(es) No. participações
Fev Relacionamentos:rei, guerreiro,

mago, amante Madá e Gustavo Boog 18
Mar Entendendo o corpo humano

no envelhecimento Neuza Guerreiro de Carvalho27
Abr Aspectos jurídicos do envelhecimento-Dra. Carmen Camaño e

Dr. Euclides de Oliveira 26
Mai As fases da vida: dos 83 aos 84 anos-Bernard Walzberg 19
Jun Ginástica cerebral Luciana Bechelli 25
Jul Música no envelhecimento Guilhermo Santiago 20
Ago Prevenção de quedas e exercícios

físicos para viver melhor Dr. Egidio Lima Dorea 17
Set O relacionamento entre as gerações:

do conflito ao entendimento Gustavo G. Boog 41
Out Entendendo os rótulos dos alimentosDra. Elke Stedefeldt 17
Nov Música para a vida Guilhermo Santiago 28

  Total       244

Tivemos pessoas que estiveram em quase todas as reuniões, pessoas que vinham
ocasionalmente e pessoas que vieram uma única vez. Nossa percepção foi que
os participantes gostaram muito das reuniões, como sendo de grande
aprendizagem, de novos conceitos de envelhecimento, de informações preciosas
para melhorar a qualidade de vida, de descontração, encontros de conhecidos
e novas amizades. Todos os apresentadores trabalharam de forma voluntária.

Partilha de Sabedoria
Atende às necessidades dos idosos de compartilhar experiências de vida, falar
e ser ouvido. Assim foi criado a “Partilha de Sabedoria”, inspirado nos “Wisdom
Circles” norte americanos, com um total de 15 pessoas. Tivemos reuniões,
coordenadas por Magdalena Boog, Keiko Narita e Gustavo Boog, às 2as.
Feiras, das 14 às 16h. A presença foi quase total, tivemos poucas faltas, estas
motivadas por problemas de saúde ou compromissos inadiáveis.  O grupo fez
doações espontâneas para as atividades do Instituto. Foi assegurado um clima
de grande confiança e confidencialidade, o que criou um ambiente de muita
receptividade, de não julgamento, abertura e camaradagem. Muitos participantes
falaram de assuntos que nunca haviam falado com ninguém. Inicialmente havia a
previsão de o grupo se encerrar com 8 reuniões, mas o grupo quis continuar, e
agora não há data definida de término. Tornou-se um grupo permanente... de
amigos felizes com os encontros.

No período de fevereiro a abril tivemos um segundo grupo, que se reunia às
4as. feiras, com um total de 9 pessoas, e este grupo encerrou com as 8 reuniões
previstas.

Gustavo Boog


